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ilge xlrasstHHA KURUL KARARIARI

ilge Hrfzrssrhha Kurulu O8/O}/2O20 Satr g0nii saat 14:00'da Abana Kaymakamr Tarrk Bufira

SEYHAN Bagkanltf,tnda aga$rda adr, soyadr, unvanr ve imzalarr bulunan liyelerin katrltmr i]e
toplanrlarak aga[tdaki kararlar ahndr.

GIINDEM :

f- ilgemizde KoronavirUs (COV|D -19) ile ilgili ahnacak ek tedbirler.

KARARLAR :

Bilindifii lizere Koronavirtis salgrnrnrn toplum saf,hfr ve kamu diizeni agrsrndan olugturduf,u

riski y<inetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalrlrn yayrhm hrzrnr kontrol

altrnda tutma amacryla Salhk Bakanh[r ve Koronavir[]s Bilim Kurulunun 6nerileri, Sayrn

Cumhurbagkanrmrzrn talimatlan dof,rultusunda birgok tedbir karan altnarak uygulamaya

gegirilmektedir.

Gelinen noktada bagta fiziki mesafe kurah olmak 0zere alrnan tedbirlere yeterince riayet

edilmemesi, hastah$rn yayrhm hrzrnr artrrmasr ve toplum saflrfrnrn riske atlmast nedeniyle;

07.09.2020 tarihinde Sayrn Cumhurbagkanrmrzrn bagkanhfirnda toplanan Cumhurbagkanhfir

Kabinesinde alrnan kararlar do[rultusunda;

ilgemizde (meskenler harig olmak 0zere) trim alanlarda (kamuya agrk alanlar, cadde, sokak,

park, bahge, piknik alanr, sahiller, toplu ulagrm araglarr, igyerleri, fabrikalar vb.)

vatandaglanmrza istinasrz maske takma zorunluluiu getirilmesine,

Minibiis/midibiisler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldrrrlma

yaprlamayan otobiisler gibi ig hacim bakrmrndan fiziki mesafe uygulanmayacaft gehir igi

toplu ulagrm araglannda ayakta yolcu ahnmasrna kesinlikle mtisaade edilmemesine,

Restoran, kafe vb. t[im yeme-igme ya da e$lence yerlerinde saat 24.00'ten sonra mtizik
yayrnrna (canh m0zik, kayrt dinletilmesi vb. her tOrlii yayrn dahil) hiCbir gartta ilin
verilmemesine, m0lki idare amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel

yonetimlerin bu konuda gerekli tiim tedbirleri almasrna,

Vatanda5larrn toplu olarak bulundu!u/bulunabilecefi yerler (pazaryerleri, sahiller vb.)ile kafe,

restoran vb. Yeme-igme ve e$lence mekanlannda; Koronavirtis salglnryla miicadele amacryla

Safhk Bakanhfr Salgrn Ydnetimive Qahgma Rehberi ile igigleri Bakanhfirnrn ilgiligenelgeleriyle

belirlenen kurallara ve ahnan tedbirlere uyulmasr hususundaki denetimlerin siireklilik
taStyacak gekilde etkinlifinin artrnlmasrna yOnelik gerekli tedbir]erin Kaymakamhirmlz

tarafindan ahnmaslna,

Koronavir0sle mticadele kapsamrnda ahnan tedbirlere riayet etmeyen gergek ve t0zel kigilere

(igletmeler vb.) uygulanan idari para

gerekli hassasiyetin gristerilmesine,
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cezalannrn tahsili konusunda Kaymakamh$tmlzca
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Yunus AKGUL

i9 bu kararlarrn ilgili kurum ve kuruluglara 96nderilmesine, gereiince g6revi

alrnan kararlarabulunan kurum ve kuruluglar tarafrndan uygulamantn takip
uymayanlara Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gerefiince para cezasl verilmesi
ba5ta olmak Uzere aykrnh$rn durumuna gdre Kanunun ilgili maddeleri iglem yaprlmastna,
konusu sug tegkil eden davranrglara iligkin T0rk Ceza Kanunu,nun 195,
gerekli adli iglemlerin ba5latrlacafir hususuna oy birlifii ile karar verildi.

maddesi kapsamrnda

Bu$ra SEYHAN


